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ভূর- াআখ আফযাীভ অয রুফাআ য. 

নুফাদ- ুরাআভান াম্মাদ 

[অতরভ, দাই ও নুফাদক[ 
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প্রতিতি ভুতরভ হৃদল্য়য একান্ত ফানা এআ যম, অল্লায জতভল্ন অল্লায যীয়া ফাস্তফাতয়ি 

যাক, অয িাযা যীয়া নুমায়ী জীফন-মান কযায যৌবাগে রাব করুক।  

যম ভুতরভ িায হৃদল্য় এআ ফানা রারন কল্য না, িায ঈতিি স্বীয় ইভাল্নয ফস্থাল্ক মািাআ 

কল্য যনয়া— য ইভানদায অল্ে না ইভানাযা ল্য় ফল্ অল্ে। 

যকননা অল্লা যাবু্বর অরাভীন ফল্রল্েনঃ 

ُسْىلََ َوأَِطْيعُىا للاََ أَِطْيعُىا آَمنُْىا الَِّذْينََ أَيَُّها يَا  ِمْنُكمَْ اْْلَْمرَِ َوأُْوِلي الرَّ
ُسْىلَِ للاَِ إِلَى فَُردُّْوهَُ َشْيءَ  فِيَْ تَنَاَزْعتُمَْ فَئِنَْ  بِاللَِ تُْؤِمنُْىنََ ُكْنتُمَْ إِنَْ َوالرَّ

-تَأِْوْيلاَ َوأَْحَسنَُ َخْيرَ  ذَِلكََ اْْلِخرَِ َواْليَْىمَِ  

 

‘য ভুতভনগণ! যিাভযা অল্লায অনুগিে কল্যা ও যাূল্রয অনুগিে কল্যা এফং যিাভাল্দয 

ন্তগগি ‘উরুর অভয’ িথা অল্দ দািাগল্ণয। িঃয মতদ যিাভাল্দয ভল্ধে যকান তফলল্য় 

ভিতফল্যাধ যদখা যদয়, িল্ফ িা অল্লা ও যাূল্রয তদল্ক তপতযল্য় দাও, মতদ যিাভযা অল্লা 

ও যকাল্রয প্রতি তফশ্বা কল্য থাক। এিাআ করোণকয ও যেিিয ভাধান’। [ূযা অন-

তনা-৫৯[ 
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 তকন্তু দুঃখ ও তযিাল্য তফলয় ল্ে - মাযা যীয়া প্রতিিায জনে তনল্জল্দয েভ ফেয় কল্য 

িল্রল্েন, থগাৎ মাযা যীয়া প্রতিিাল্ক যকফর ভল্নয কাভনা ফানায ভল্ধে ীভাফদ্ধ না 

যযল্খ এল্ক জীফল্নয একতি রক্ষ্ে ফাতনল্য় তনল্য় এয জনে তনল্জল্দয ধন-ম্পদ, ভয় ও েভ 

তদল্য় মাল্েন— এভন ভানুল্লয ংখো যনাল্য়ি কভ।  

মাযা এআ মগাল্য় অল্েন িাল্দয ংখোআ মতদ কভ য়, িাল্র মাযা যীয়া প্রতিিায জনে 

তনল্জল্দয জীফনল্ক ঈৎগগ কল্য তদল্য়ল্েন িাল্দয ংখো যম কি নগণে ল্ফ িা যিা ফরাআ 

ফাহুরে।  

করল্ক ল্বাধন কল্যআ ফরতে, ভকারীন আতিা একথা প্রভাণ কল্য তদল্য়ল্ে যম তফশ্ব 

কুপুযী তি অজ কিিা কল্ ায িাল্দয ফোাল্য, মাযা যীয়া প্রতিিা কযল্ি িায়, মতদও 

যকঈ িা াতন্তূণগবাল্ফ কল্য।  

িাআ িাওীল্দয িাকা কখল্নাআ ভুন্নি ল্ফ না, মিক্ষ্ণ না অল্মাৎগগকাযী 

িাওীদন্থীল্দয ভস্তল্কয খুতর ভূল্য ঈয িাল্ক যগল়্ে না যদয়া ল্ফ। অয যকাল্না যদল্ 

িিক্ষ্ণ মগন্ত যীয়া প্রতিতিি ল্ফ না মিক্ষ্ণ না িায দিল্র িায নুাযীল্দয এআ 

তযভাণ যল্িয নজযানা য কযা ল্ফ, মা িাল্ক তযিৃপ্ত কল্য।  

িাআ ফরতে, যম যমখাল্নআ যীয়া প্রতিিায অহ্বান কযল্ফ, আরাল্ভয তফরুল্দ্ধ একল্জাি 

ওয়া অন্তজগাতিক কুপুযী তি িায তফরুল্দ্ধ দাত়েল্য় মাল্ফ। অয ভুতরভল্দয মল্থষ্ট প্রতিযক্ষ্া 
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 তি জগন ওয়ায অগ মগন্ত এআ কুপপাযযা ভুতরভল্দয ভাথায ঈয েত়ে যঘাযাল্ি 

থাকল্ফ। এিা একাযল্ণ কযল্ফ যমন ভুতরভল্দযল্ক িাল্দয দ্বীল্নয তকেু ং (যীয়া 

প্রতিিা) যথল্ক দিুেি কযল্ি াল্য।  

তনঃল্েল্ ভুতরভ ঈম্মা যীয়া প্রতিিা কল্য িায োয়ািল্র জীফনমাল্নয যনয়াভি যবাগ 

কযল্ি াযল্ফ না মিতদন না এআ ঈম্মায অল্মাৎগগকাযী কাল্পরায গ্রবাগ অল্লায ল্থ  

তনল্জল্দয জানল্ক কুযফানী কল্য াাদাল্িয ভমগাদা রাব কযল্ফ। এয ল্যআ যকফর ফতষ্ট 

ঈম্মায যীয়া োয়ািল্র জীফনমাল্নয স্বপ্ন ফাস্তফাতয়ি ল্ফ।  

কতফিা :—  

অভযা তিতন যআ ভৃিুেল্ক যম মভদূি ল্য় অভাল্দযল্ক স্পগ কযল্ি অল্, অয 

অভযা ভৃিুেদূি ল্য় িাল্ক ভাত়েল্য় িতর। 

ফহুরূী দুল্মগাল্গয ঘন অধাল্য অভযা তনিে তনতক্ষ্প্ত আ, মা অভাল্দযল্ক তনঃল্ল 

কল্য তদল্ি িায়, অয অভযা িাল্ক মুদ্ধাংল্দী রূল্ গ্রা কল্য যনআ। 

অভাল্দয তকেুংখেক ভৃিুে ুল্যা জাতিল্ক জীফল্নয স্বাদ অস্বাদন কযায়, 

তনঃল্েল্ াভানে ক্ষ্তিআ ূণগিায ল্থয ঞ্জীফনী। 

যাল্িয অকাল্ তকেু নক্ষ্ল্েয িন যমভন ফতষ্ট নক্ষ্ল্েয দীতপ্তল্ক ফহুগুণ ফৃতদ্ধ 

কল্য। 
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 ফৃক্ষ্যাতজয কিক ডাল্রয তফজগন যমভন ফৃল্ক্ষ্য ফুজ োভতরভাল্ক অযও 

ভল্নাভুগ্ধকয কল্য। 

িএফ যীয়া প্রতিিায তদল্ক অফানকাযী প্রল্িেক দাইয জনে অফেক ল্রা, াভল্থগেয 

ভল্ধে থাকা ফ যকভ প্রিায ভাধেভ ফেফায কল্য এয ফোক প্রিায প্রাল্যয যিষ্টা িাতরল্য় 

মাওয়া, এফং াল্থ াল্থ প্রল্য়াজনীয় াভতযক প্রস্তুতি গ্রণ কযল্ি থাকা যআ বয়াফ 

যণাঙ্গল্ন তিল্ক থাকায জনে মা তিত্বয িাল্দয াভল্ন ঈল্মাতিি ল্ফ—িাযা ৃতথফীয 

যমখাল্নআ থাকুক না যকন।  

 

 


